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چکیذه
يسایل استثاط جمعی کاسکشدَای مختلفی داسوذ کٍ کاسکشد آمًصضی آن تٍ دلیل اوتقال محتًای فشَىگی ي
اجتماعی دس سغح جامعٍ اَمیت فشاياوی داسد  .اَمیت يظیفٍ آمًصضی يسایل استثاط جمعی دس جًامع
معاصش  ،تٍ حذی است کٍ تعضی اص جامعٍ ضىاسان تشای آن  ،آمًصش «آمًصش مًاصی» یا «آمًصش دائم»
قائل َستىذ  .دس عصش حاضش سساوٍ سادیً تٍ دلیل پیًوذ تا ایىتشوت ي يیژگی تعاملی ي تشخظ ي تٍ کاسگیشی
دادٌَای افضيدٌ وظیش تصًیش ،گشافیک ي مته  ،میتًاوذ ظشفیت آمًصضی خًد سا استقا تخطذ .
سادیً تٍ دلیل ماَیت تک عىص شی تًدن (صًت)  ،سثة استقای قًٌ تخیل ي خالقیت دس کًدکان ضذٌ ي تٍ
کاسگیشی َمضمان دادٌَای افضيدٌ سثة تكمیل محتًای آمًصضی می گشدد .
ایه پژيَص دس وظش داسد تا تا تشسسی وقص دادٌ َای افضيدٌ دس سادیً ایىتشوتی ي تٍ کاسگیشی قالة مىاسة دس
ساخت محتًای دسسی دس دي سادیً مذسسٍ ایىتشوتی اوگلیسی ( )BBC School Radioي
( )Myliveschoolradioپشداختٍ ي وقاط ضعف ي قًت آمًصش اص ایه عشیق سا آضكاس ومایذ .

دس ایه تحقیق اص سيش کیفی ي اسىادی – کتاتخاوٍ ای ي مغالعٍ مًسدی استفادٌ ضذٌ است ي تش اساس
چاسچًب وظشی ي مىاتع مغالعٍ ضذٌ تٍ تشسسی ي تحلیل ومًوٍَا پشداختٍ ضذ .
وتایج ایه تحقیق وطان داد کٍ تُیٍ کىىذگان سادیً میتًاوىذ تا تٍکاسگیشی دادٌَای افضيدٌ  ،فشآیىذ آمًصضی
سا تشای داوصآمًصان جزابتش ومًدٌ ي مطكل فقظ ضىیذاسی تًدن سساوٍی سادیً سا تشعشف ومایىذَ .مچىیه
تٍکاسگیشی قالةَای ضىیذاسی وظیش قصٍ ي ضعش ي قالةَای سيایتی سثة یادگیشی تُتش ي ماوذگاسی مًاد
آمًصضی دس رَه ضذٌ ي مًجة می ضًوذ تا محتًای آمًصضی اص حالت تخت ي یكسًیٍ صشفاً گفتاسی خاسج -
ضًد .
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